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Beschrijving huidige situatie
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Het district politie Noord Oost Gelderland maakt na de reorganisatie 2013 deel uit van de
politie Eenheid Oost Nederland. Voorheen was er gemeentepolitie en rijkspolitie,
vervolgens regiopolitie en nu dus Eenheid Oost Nederland.
In de jaren ‘90 ontstond bij de gemeentepolitie Apeldoorn het initiatief om te komen tot
een seniorenclub van gepensioneerde politieambtenaren.
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In de loop van de daarop volgende jaren werd deze club geleid door verschillende
commissieleden, die niet officieel gekozen werden maar door zittende of scheidende
leden werden gevraagd. In de loop van de jaren groeide deze club naar een variërend
aantal leden tussen de 100 en 150. Als leden worden aangemerkt degenen, die met
pensioen zijn of met een bijzondere pré-pensioen-regeling de dienst konden verlaten EN
werkzaam geweest moeten zijn bij de gemeentepolitie Apeldoorn of rijkspolitie district
Apeldoorn, de regiopolitie Noord en Oost Gelderland of het district Noord Oost
Gelderland van de Eenheid Oost Nederland. Het ging daarbij om werknemers in een
executieve EN in een administratief ondersteunende functie. Bij alle activiteiten waren de
partners van harte welkom. Vermeld moet worden dat bij overlijden van het seniorlid,
aan de partner gelegenheid wordt gegeven om lid te blijven van de seniorenclub.

Aanleiding ombouwen seniorenconvent naar
formele vereniging
Alhoewel in het verleden nimmer problemen zijn geweest, is tot op heden het
seniorenconvent zonder formele status. Maar belangrijk is dat het convent zich mag
verheugen in een goede populariteit. Het huidige ledenaantal bedraagt per 15 februari
2019: 166 leden. De belangstelling van de Nationale Politie voor de politiesenioren geeft
aanleiding om met de verschillende seniorenclubs in den lande, de handen ineen te slaan.

Beschrijving nieuwe landelijke situatie
De stichting WEP (Waardering en Erkenning Politie) heeft het initiatief genomen om bij
de korpsleiding van de Nationale Politie aandacht te vragen voor de senioren.
De oude regio’s kende een aantal seniorenverenigingen. Door de reorganisatie van 2013 en
volgende jaren, dreigden deze tussen wal en schip te raken. Er was ook verschil in de
financiële ondersteuningen van de verschillende seniorenclubs. Uiteindelijk heeft de
korpsleiding van de Nationale Politie de situatie van de oude-politiemedewerkers serieus
genomen en is in gesprek gekomen, in eerste instantie met het WEP en later met een
daaruit geformeerde Kopgroep.

Deze kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bekende seniorenverenigingen.
Onze voorzitter (a.i.) Gert List heeft zich vanaf het ontstaan van de Kopgroep gemengd in
de discussie over het welzijn van de senioren. De kopgroep heeft gedeeltelijk inzicht
gekregen in het aantal seniorenverenigingen, het aantal leden en de mate van
ondersteuning door de Eenheid Oost en het district Noord Oost Gelderland. Of dat
overzicht van verenigingen dan wel het aantal leden ook klopt is nog even de vraag maar
het is een goede start. Ook ontstonden directe gesprekken tussen de Kopgroep en de
korpsleiding. Dat heeft geresulteerd in de erkenning van de seniorenverenigingen
maar vooral in de waardering voor de senioren. Het effect is dat de korpsleiding
enerzijds een jaarlijkse donatie wil reserveren voor de georganiseerde verenigingen en
anderzijds wil praten over welke rol de senioren kunnen spelen bij de politie anno 20182019. Het budget is in grote lijnen vastgesteld. Voorwaarde van de korpsleiding was dat de
bestaande politieseniorenverenigingen rechtspersoonlijkheid dienden te bezitten om
individuele aansprakelijkheid te voorkomen. Om in aanmerking te komen voor een
jaarlijkse donatie is bepaald, dat er per district van de Eenheid Oost Nederland één
seniorenvereniging is. Bovendien vraagt de korpsleiding om een controle op de
inkomsten en de uitgaven van de verenigingen.
Dit laatste is een terechte eis. Bovendien is controle op de financiën een logische zaak.
Landelijk blijken een aantal seniorenverenigingen, verenigd in de Kopgroep, al een
officiële status van vereniging te hebben. Dat betekent een vereniging met
rechtspersoonlijkheid, geformaliseerd door een notaris en ingeschreven in de Kamer van
Koophandel.

In Noord Oost Gelderland is besloten tot oprichting van één vereniging in 2019. Dat
betekent dat er een verkennend onderzoek is gedaan, dat er concept statuten in
voorbereiding zijn, dat er een concept-verenigingsplan in voorbereiding is (deze notitie),
dat er een stappenplan is opgesteld en dat we op 21 maart 2019 een
oprichtingsvergadering gaan agenderen. Een notaris is inmiddels ingeschakeld en heeft
een stappenplan doorgenomen. De voorbereidingskosten voor oprichting van de
vereniging worden door de nationale politie gedragen.

Doelgroep
We praten over een relatief korte geschiedenis van ons seniorenconvent.
Zoals eerder vermeld is deze club in de jaren ’90 ontstaan. Vanaf het begin wilden we de
oud-medewerkers van de politie Apeldoorn bij elkaar brengen. Destijds was het doel om
alle politiesenioren uit dat gebied dat na de 1e reorganisatie in 1993 was ontstaan, erbij te
betrekken. Anno 2019 is dat doel ook helemaal gehaald. Ons ledenbestand wordt
uitgebreid met senioren van het district Noord Oost Gelderland van de Eenheid Oost
Nederland.
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Oprichting eigen vereniging
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Doelstelling
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De Seniorenvereniging Politie Noord Oost Gelderland stelt zich ten doel om de senioren
uit ons gebied na hun actieve werkperiode binding te laten houden met het korps en met
elkaar.
Binding met de politie, onderlinge contacten en elkaar regelmatig ontmoeten zijn de
belangrijkste zaken uit de doelstelling van onze vereniging. Dat zal ook straks niet
veranderen.
Tot heden heeft de commissie één activiteit per jaar op het programma staan. Het gaat
dan om de nieuwjaarsbijeenkomst seniorenconvent.
De bijeenkomst wordt al een aantal jaren in de maand januari gehouden en is het
moment om elkaar weer te ontmoeten.
De onderlinge contacten worden zeer belangrijk gevonden.
Deze ontmoeting blijft - hoe dan ook – bestaan.
We stellen ons voor, dat er vanaf 1 mei 2019 per jaar twee / drie
ontmoetingsevenementen plaatvinden.
Hierbij valt te denken aan een “bus – uitje “ naar een tevoren bepaald evenement en/of
actuele themabijeenkomsten van aansprekende zaken uit ons district.
De samenwerking met de Politie Sport Vereniging Apeldoorn (PSVA) wordt nadrukkelijk
gezocht. Ook hier geldt dat de onderlinge band op de eerste plaats staat.
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Er kunnen bij NOG een groepje leden zijn, die bijzondere activiteiten ontplooien, zoals
een cursus of een filmavond. Deze activiteiten worden dan door het bestuur omarmd.
Een gesloten Facebookpagina , een website seniorenvereniging politie Noord Oost
Gelderland, waar politiemensen altijd centraal staan, zijn maar een paar voorbeelden
Van vrijwel alle onderwerpen krijgen alle leden via een mail een melding.
Er wordt vooral digitaal gecommuniceerd.

Bestuur van de vereniging
Conform de nieuwe statuten wordt de vereniging bestuurd door min. 3 en max. 7 leden,
altijd een oneven aantal. In onze vereniging is gekozen voor 5 bestuursleden.
Er is een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden. Het bestuur kan
adviseurs van het bestuur / kascontrole- / activiteiten commissie (laten) aanstellen.
De bestuursleden zijn belast met het ontwikkelen en voorbereiden van activiteiten.
Bestuursleden kunnen elkaar onderling vervangen. De bestuursleden verdelen onderling
de bestuursfuncties. De huidige (zittende) commissieleden stellen zich op de
oprichtingsvergadering verkiesbaar. Ook andere leden kunnen zich verkiesbaar stellen.
.

Financiën
In ons seniorenconvent wordt tot op heden geen contributie geheven.
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt de laatste 5 jaren door de deelnemers zelf betaald. Het
korps deed geen enkele bijdrage. De activiteiten van en door het activiteitenclubje
bedruipen tot heden zichzelf. De Seniorenvereniging Politie Noord Oost Gelderland
heeft een penningmeester, die de spil is in alle financiële zaken. Hij/Zij houdt een
administratie bij waarover hij/zij binnen het bestuur volledige openheid geeft. In de
situatie van de nieuwe vereniging volgen we natuurlijk de spelregels hierover met een
financieel verslag voor de leden, een begroting en een kascontrole. Het voornemen is om
straks een financieel plan te maken hoe de inkomsten zich verhouden met de uitgaven.
We zijn voornemens om een jaarlijkse contributie van € 10.00 per jaar te introduceren.
Samen met de korpsbijdrage moeten we ons immers zelf bedruipen. Samenwerking met
de Politie Sport Vereniging Apeldoorn (PSVA) wordt nadrukkelijk aanbevolen.
De PSVA senioren dag wordt deels door de PSVA vergoed en deels middels een eigen
bijdrage voor alle deelnemers.

Privacy

Planning
15 februari 2019 bestuursvergadering: besluit oprichting vereniging
15 februari 2019 start opdracht en taakverdeling
15 februari 2019 bestuursvergadering: besluit over Verenigingsplan
15 februari 2019 bestuursvergadering: besluit stappenplan
15 februari 2019 bestuursvergadering: voorbereiding ALV 21 maart 2019 (oprichting)
15 februari 2019 bestuursvergadering: besluit aantal bestuursleden in de nieuwe situatie
15 februari 2019 bestuursvergadering: 1e gesprek opzet financiën in de nieuwe situatie
15 februari 2019 AVG-privacy reglement voorbereiden
21 maart 2019 vergadering: vaststellen Verenigingsplan en AVG privacy reglement
21 maart 2019 oprichtingsvergadering nieuwe vereniging
8 april 2019 passeren akte van oprichting / statuten notaris – inschrijving KvK
13 juni 2019
bestuursvergadering: presentatie ledenadministratie; definitief vaststellen
verenigingsplan; privacy reglement;
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Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees Verband
van kracht geworden. Verenigingen zijn verplicht zich te houden aan de spelregels
genoemd in een op hun situatie afgestemd Privacyreglement. Onze vereniging heeft zich
georiënteerd op deze materie en heeft een eigen reglement samengesteld.
Bestuursbesluit 19 juni 2019
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Formele afronding
Zoals uit de planning blijkt wordt onze Seniorenvereniging Politie Noord Oost Gelderland
goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2019 met daarin het
besluit tot oprichting van de vereniging.
Op 8 april 2019 is de akte gepasseerd bij de notaris en vindt inschrijving in de Kamer van
Koophandel plaats.
Vanaf dat moment gaan wij als officiële vereniging door het leven.
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Tot slot
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Met het oprichten van de nieuwe vereniging hebben wij volledige rechtspersoonlijkheid.
Daarmee voldoen we aan de eis van de korpsleiding van de Nationale politie die verband
houdt met het feit dat het een deel van seniorenbudget alleen terecht kan komen bij
erkende verenigingen. Over de inrichting van de methodiek van verdeling van gelden
vanuit het korps naar de verschillende seniorenverenigingen, wordt thans druk gesproken
bij de Kopgroep. Dit is de centrale overleggroep met vertegenwoordiging van een groot
aantal seniorenverenigingen. De kopgroep communiceert rechtstreeks met de
korpsleiding.
Tot besluit is er de voorwaarde van de kopgroep dat senioren, die in aanmerking komen
voor het lidmaatschap van een seniorenvereniging, zelf mogen kiezen bij welke
vereniging zij worden ingeschreven als zij voldoen aan de criteria die zijn gesteld in de
doelstelling van de vereniging.

